
Profesjonalna odzież robocza  
i obuwie ochronne 2011/2012 

Wytrzymałe i wygodne – dla rzemiosła i przemysłu.
NOWOŚĆ! 

www.bosch-professional.pl
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Perfekcyjne  
wykonanie –  
komfort dla wszystkich

2 | Wstęp

Dobrze wiemy, czego potrzebują  
profesjonaliści w codziennej pracy.

Do naszych elektronarzędzi profesjonal-
nych oferujemy teraz także odpowiednie 
ubrania: nową kolekcję profesjonalnej 
odzieży roboczej Bosch. Są to produkty 
najwyższej jakości, idealnie dopaso-
wane do wymagań i potrzeb użyt-
kowników. Nasze ubrania są wykonane 
z trwałych materiałów, np. odpornej na 
rozerwanie tkaniny CORDURA®* oraz 
ekstremalnie odpornej na zużycie tkaniny 
DuPont™ KevlAR®**. Nasze ubrania są 
bardzo solidnie wykonane, mają potrójne 
szwy i wiele praktycznych detali, które 
ułatwiają codzienną pracę.

Nową kolekcję odzieży uzupełnia 5 modeli 
obuwia ochronnego zgodnego z normą 
EN ISO 20345.

Profesjonalna odzież robocza Bosch –  
nie do zdarcia!

* CORDURA® jest zarejestrowanym znakiem firmy INVISTA.
** DuPont™ i KEVLAR® są znakami lub zarejestrowanymi znakami firmy E.I. du Pont de Nemours & Co. lub jej spółek zależnych. 
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Profesjonalna odzież robocza Bosch 
zapewnia największą swobodę ruchu, 
elastyczność i wysoki komfort noszenia  
w każdej sytuacji.

Korzystaj z wielu praktycznych detali: 
łatwo wsuwane wkładki nakolannikowe 
ułatwiają pracę wymagającą długotrwa-
łego klęczenia, w praktycznych kiesze-
niach zewnętrznych możesz w zasięgu 
ręki przechowywać narzędzia i potrzebne 
materiały.

W modnie skrojonych spodniach i koszul-
kach odzieży roboczej Bosch poczujesz 
się jak prawdziwy profesjonalista  
i równie profesjonalnie będziesz się  
prezentować. 

Spodnie i koszulki | 5

Bądź przygotowany  
do każdej pracy –  
spodnie i koszulki  
robocze
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Wyjątkowo odporne na 
rozerwanie podwójne  
i potrójne kryte szwy  
na nogawkach i w kroku

Dobra widoczność dzięki 
elementom odblaskowym  
w okolicy kolan

Kieszeń na calówkę  
z dwiema przegródkami  
na narzędzie i pisaki

Duże kieszenie 
tylne z bardzo  
stabilną częścią 
dolną

Kieszeń na nogawce  
z podwójnie wzmocnioną 
częścią dolną i  
kieszenią na telefon  
komórkowy

Kieszenie na wkładki  
nakolannikowe Bosch 
(WKA Professional) ze spe-
cjalnymi wzmocnieniami  
z tkaniny CORDURA®  
są bardziej odporne na 
ścieranie

Wkładki nakolannikowe ze skompresowanego 
materiału Evazote®*
Do wykonania wkładek nakolannikowych  
używamy pianki Evazote®, która ze względu  
na swoją strukturę ma doskonałe właściwości 
izolacyjne i zapobiegające wchłanianiu wilgoci. 
Właściwości antypoślizgowe i tłumiące uderzenia 
sprawiają, że wkładki są przystosowane zarówno 
do pracy w pomieszczeniach, jak i w terenie.

Spodnie z kieszeniami  
na wkładki  
nakolannikowe 
WKT Professional

* Evazote® jest zarejestrowanym znakiem firmy Zotefoams plc.
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Szorty z kieszeniami zewnętrznymi
Krótkie spodnie z wieloma dodatkowymi kieszeniami

Spodnie z kieszeniami zewnętrznymi
Wytrzymałe spodnie z wieloma dodatkowymi kieszeniami

1

 ▶ Kieszenie na wkładki nakolanni-
kowe ze specjalnymi wzmocnie-
niami z tkaniny CORDURA® są 
bardziej odporne na ścieranie  
i mają możliwość umieszczenia 
w środku wkładek nakolanniko-
wych Bosch (WKA Professional)

 ▶ Funkcjonalna tkanina z miesza-
nych włókien zapewnia wytrzy-
małość i komfort noszenia 

 ▶ Wyjątkowo odporne na rozerwa-
nie podwójne i potrójne kryte 
szwy na nogawkach i w kroku  
zapewniają odporność na roze-
rwanie

Spodnie z kieszeniami na wkładki nakolannikowe
Wygodne podczas pracy na kolanach

 ▶ Zewnętrzne kieszenie,  
metalowy zaczep, szlufki  
narzędziowe, kieszeń na  
calówkę i wiele innych  
możliwości przechowywania 
potrzebnych drobiazgów

 ▶ Kieszeń zewnętrzna z tkaniny 
CORDURA® zapewniającej 
wysoką odporność na zużycie

 ▶ Szczeliny umożliwiające 
schowanie kieszeni zewnętrz-
nych

4

(1) Spodnie z kieszeniami 
na wkładki nakolannikowe  
WKT Professional

(2) Bojówki  
WCT Professional

(3) Spodnie z kieszeniami  
zewnętrznymi  
WHT Professional

(4) Szorty z kieszeniami 
zewnętrznymi 
WHSO Professional

Wkładki nakolan-
nikowe 
WKA Professional

Symbole*

Kolory

niebieski  czarny szary beżowy szary czarny niebieski  czarny szary beżowy szary

Skład 
tkaniny

65% poliester / 
35% bawełna

65% poliester / 
35% bawełna

65% poliester / 
35% bawełna

65% poliester / 
35% bawełna

100% kompresowany 
Evazote®

Waga 260 g/m² 260 g/m² 260 g/m² 260 g/m²

Rozmia-
ry**

82C46-82C58 /  
90C50-90C52

82C46-82C58 /  
90C48-90C54

82C46-82C58 /  
90C50-90C52

C46-C58 rozmiar uniwersalny

 ▶ Zewnętrzne kieszenie, metalowy 
zaczep, szlufki narzędziowe, kie-
szeń na calówkę i wiele innych 
możliwości przechowywania  
potrzebnych drobiazgów

 ▶ Kieszenie na wkładki nakolanniko-
we Bosch (WKA Professional)  
z tkaniny CORDURA® są bardziej 
odporne na ścieranie

 ▶ Kieszenie zewnętrzne z tkaniny 
CORDURA® zapewniającej wysoką 
odporność na zużycie, kieszenie 
tylne i na nogawkach posiadają 
podwójną, wzmocnioną część 
dolną

3

Informacje na temat odzieży roboczej Bosch znajdują się na stronie www.bosch-professional.pl      * Dokładne objaśnienia symboli znajdują się na stronie 25. 
** Informacje na temat rozmiarów podane są na stronie 24.

2 Bojówki 
lekkie spodnie na każdy dzień

 ▶ Funkcjonalna tkanina  
z mieszanych włókien zapewnia 
wytrzymałość i komfort  
noszenia 

 ▶ Wyjątkowo odporne na roze-
rwanie podwójne i potrójne 
kryte szwy na nogawkach  
i w kroku zapewniają  
odporność na rozerwanie

 ▶ Ergonomicznie skrojone  
nogawki gwarantują maksy-
malną swobodę ruchu



11 kieszeni wzmoc-
nionych tkaniną 
CORDURA®  
maksymalna ilość 
miejsca, szlufki na 
narzędzia i pisaki

Poduszki zapewniają  
wysoki komfort  
noszenia, wzmocnienia 
z tkaniny CORDURA® 
zapobiegają przetarciom 
spowodowanym przez 
ciężkie przedmioty

Klamry odblaskowe 
i elementy odblaskowe 
na barkach gwarantują 
dobrą widoczność

Regulacja szerokości  
zapewnia optymalne  
dopasowanie do figury –  
można zakładać także  
na kurtkę zimową

8 | Spodnie i koszulki

Siatkowe wkładki po  
bokach i na plecach zapo-
biegają poceniu się

KEvLAR® – nieprzepuszczalna i komfortowa tkanina 
KEVLAR® jest bardzo wytrzymałym, a mimo to lekkim włóknem 
sztucznym o ekstremalnej wytrzymałości – stosowana jest także 
w kamizelkach kuloodpornych. Idealna tkanina do wzmocnienia 
kieszeni na nóż. Ostre klingi i zaostrzone przedmioty nie są w stanie 
uszkodzić tkaniny KEVLAR®.

Kamizelka narzędziowa  
WHv Professional

4 kieszenie zewnętrzne  
z tkaniny CORDURA®,  
pojemne i wytrzymałe,  
ze szlufkami narzędziowymi  
i kieszenią na nóż ze 
wzmocnieniami z tkaniny 
KEVLAR®
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Koszulka polo
elegancka i wygodna

 ▶ Miękka pika zapewnia komfort noszenia  
oraz optymalne wchłanianie i oddawanie wilgoci

 ▶ Wytrzymały kołnierz z suwakiem, dłuższy  
tył i boczne rozcięcia gwarantują optymalne  
dopasowanie do figury

 ▶ Kieszonka na piersi na drobiazgi,  
np. pisaki lub telefon komórkowy

7

5 Kamizelka narzędziowa
Praktyczna kamizelka z wieloma dodatkowymi kieszeniami

 ▶ Poduszki w ramionach zapewniają wysoki komfort no-
szenia, a wzmocnienia z tkaniny CORDURA® gwarantują 
wysoką odporność na przetarcie

 ▶ Regulacja szerokości zapewnia optymalne dopasowanie 
do figury, można zakładać także na kurtkę

 ▶ Wszystko pod ręką dzięki jedenastu różnej wielkości  
kieszeniom ze wzmocnieniami z tkaniny CORDURA® 
oraz tkaniny KEVLAR® zapewniającej dużą wytrzymałość

(5) Kamizelka narzędziowa  
WHv Professional

(6) T-shirt  
WTSI Professional

(7) Koszulka polo  
WPSI Professional

Symbole*

Kolory

czarny niebieski czarny beżowy niebieski  czarny szary

Skład tkaniny 65% poliester / 
35% bawełna

60% poliester / 
40% bawełna

60% poliester / 
40% bawełna

Waga 260 g/m² 180 g/m² 180 g/m²

Rozmiary** S, L, 2XL S, M, L, XL, 2XL S, M, L, XL, 2XL

6 T-shirt
Sportowy i wygodny

 ▶ Miękka pika zapewnia komfort noszenia oraz 
optymalne wchłanianie i oddawanie wilgoci

 ▶ Okrągłe wycięcie przy szyi ze ściągaczem,  
dłuższy tył i boczne rozcięcia gwarantują  
optymalne dopasowanie do figury

 ▶ Proste wzornictwo z płaskimi kontrastującymi 
szwami

Informacje na temat odzieży roboczej Bosch znajdują się na stronie www.bosch-professional.pl      * Dokładne objaśnienia symboli znajdują się na stronie 25. 
** Informacje na temat rozmiarów podane są na stronie 24.
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Wytrzymałe, wodoodporne i funkcjonalne: 
w kurtce z oferty odzieży roboczej Bosch-
poczujesz się zawsze doskonale. Materiał  
i szwy przetrwają najbardziej wymaga-
jące prace – w deszczu, na wietrze,  
w opadach śniegu.

Parkę, wiatrówkę i kurtkę przeciwdesz-
czową docenią zwłaszcza użytkownicy 
spędzający sporo czasu na świeżym 
powietrzu.

ekstremalnie wytrzymała tkanina  
CORDURA® w miejscach narażonych 
 na zużycie zapewnia dodatkową stabil-
ność. Praktyczne kieszenie oraz schowki 
umożliwiają wygodne przechowywanie 
narzędzi i osprzętu.

Kurtki do zadań  
specjalnych –  
w niesprzyjających  
warunkach pogodowych

Kurtki | 11



Zatrzaski ułatwiają  
zamykanie

Duże kieszenie na piersi  
z gumkami, uchwytem na 
pisak, metalowym zaczepem 
(na karty identyfikacyjne 
lub klucze) oraz mniejsze, 
nakładane kieszenie

Komfortowy kołnierz 
wewnętrzny z miękkiej 
i wytrzymałej tkaniny

2-stronny zamek błyska-
wiczny odporny na działanie 
mrozu i deszczu, z podwójną 
listwą ochronną i „rynną 
deszczową“

Wewnętrzna kieszeń na 
telefon komórkowy lub  
odtwarzacz MP3, szlufki  
na kabel zapewniające  
bezpieczne prowadzenie 
kabla od słuchawek

Duże kieszenie przednie 
oferujące dużo miejsca na 
przechowywanie drobiazgów

12 | Kurtki

Parka 
WPJ Professional

Tkanina CORDURA® – 6 razy mocniejsza od bawełny
Odzież robocza Bosch jest wyjątkowo wytrzymała. Tkanina  
CORDURA® jest elementem wielu naszych kurtek, spodni oraz 
kamizelki narzędziowej. Jest to tkanina wyjątkowo odporna  
na przetarcie i rozerwanie, wykonana z włókien nylonowych,  
doskonale nadaje się do wzmacniania miejsc narażonych na  
zużycie, takich jak kolana, kieszenie i ramiona. 



1

(1) Parka  
WPJ Professional

(2) Pilotka  
WFJ Professional

(3) Wiatrówka  
WWJ Professional

Symbole*

Kolory

czarny czarny szary niebieski

Skład tkaniny 100% poliester 100% poliester 100% poliester

Waga 270 g/m² 270 g/m² 290 g/m²

Rozmiary** S, M, L, XL, 2XL S, M, L, XL, 2XL S, M, L, XL, 2XL

Kurtki | 13

Wiatrówka
Odporna na zużycie i wygodna

 ▶ Wzmocnienia z tkaniny CORDURA® zapewniają wysoką  
odporność na zużycie

 ▶ Niewchłaniająca wody i wiatroszczelna, oddychająca tkanina 
flauszowa (3-warstwowa) z wodoszczelnymi, nylonowymi  
wzmocnieniami na ramionach i w górnej części pleców

 ▶ Miękka podszewka przy kołnierzu i nadgarstkach gwarantuje  
wysoki komfort noszenia

Parka
Wysokiej jakości 
kurtka zimowa

 ▶ Wysokiej jakości kurtka zimowa wiatro- i wodood-
porna z ciepłą, pikowaną podszewką

 ▶ 2-stronny zamek błyskawiczny z podwójną listwą 
ochronną, „rynną deszczową“ i zatrzaskami gwaran-
tuje optymalną ochronę przed zimnem i wilgocią 

 ▶ 10 kieszeni różnej wielkości, częściowo z wbudowa-
nymi szlufkami i gumkami

 ▶ Wiatro- i wodoodporna, oddychająca kurtka  
z ciepłą, pikowaną podszewką

 ▶ Najpotrzebniejsze rzeczy zawsze pod ręką:  
5 kieszeni i metalowy zaczep

 ▶ Krój pilotki zapewnia swobodę poruszania się,  
ściągacz po bokach gwarantuje dobre dopasowanie 
do figury

Pilotka
Sportowa kurtka 
zimowa

2

3

Informacje na temat odzieży roboczej Bosch znajdują się na stronie www.bosch-professional.pl      * Dokładne objaśnienia symboli znajdują się na stronie 25. 
** Informacje na temat rozmiarów podane są na stronie 24.

EN 343 EN 343
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Oddychająca, niewchłania-
jąca wody i wygodna:  
3-warstwowa tkanina  
funkcyjna Softshell

Doskonałe dopa-
sowanie do figury: 
regulowany  
ściągacz dolny

Zamek błyskawiczny: 
ochrona podbródka 
dzięki specjalnemu 
wyłożeniu tkaniny

Antypoślizgowe:  
zapięcia na rzepy do 
ściągania ergonomicznie 
skrojonych rękawów

Wpada w oko: 
elementy  
odblaskowe na 
ramionach 
i rękawach

Wszystko pod ręką: kieszeń 
na telefon komórkowy  
i kieszenie boczne  
z zamkiem błyskawicznym

EN 343 – ochrona przed deszczem
Parka, pilotka i kurtka przeciwdeszczowa posiadają certyfikat zgodności  
z normą EN ISO 343. Norma ta określa poziom ochrony odzieży roboczej 
przed wpływem niekorzystnych warunków pogodowych. Pierwsza cyfra  
oznacza wodoszczelność, a druga właściwości oddychające (zawsze od  
klasy 1 do 3, przy czym 3 jest najwyższą klasą).

Kurtka Softshell  
WSJ Professional



Kurtka Softshell
Wygodna kurtka zapewniająca dużą swobodę ruchu

Kurtka przeciwdeszczowa
lekka kurtka na deszczową pogodę

 ▶ Wysoki komfort noszenia dzięki lekkiej, oddychającej  
i chroniącej przed wiatrem tkaninie funkcyjnej Softshell

 ▶ Swoboda ruchu dzięki materiałowi Stretch oraz ergono-
micznie skrojonym rękawom

 ▶ Modny krój i czerwone rzepy przy nadgarstkach

 ▶ Bardzo lekka, wodoodporna i oddychająca kurtka
 ▶ Zwijany kaptur z regulacją na gumkę i rzep zapewniają 

optymalne dopasowanie
 ▶ Klejone szwy i wodoodporne zamki błyskawiczne

Kurtki | 15

Informacje na temat odzieży roboczej Bosch znajdują się na stronie www.bosch-professional.pl      * Dokładne objaśnienia symboli znajdują się na stronie 25. 
** Informacje na temat rozmiarów podane są na stronie 24.

4

5

(4) Kurtka Softshell 
WSJ Professional

(5) Kurtka przeciwdeszczowa 
WRJ Professional

Symbole*

Kolory

niebieski szary czarny czarny

Skład tkaniny 100% poliester 100% nylon

Waga 290 g/m² 190 g/m²

Rozmiary** S, M, L, XL, 2XL S, M, L, XL, 2XL

EN 343
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Buty i półbuty ochronne idealnie uzupeł-
niają naszą ofertę odzieży roboczej Bosch 
dla profesjonalnych użytkowników.

Bezpieczne buty z anatomicznie ukształ-
towanymi, antyprzebiciowymi podnoska-
mi oraz tłumiącymi uderzenia, profilo-
wanymi podeszwami oferują najwyższy 
stopień ochrony podczas pracy.

Gwarantują także wysoki komfort użyt-
kowania – dzięki wkładce dobrze chło-
nącej wilgoć oraz oddychającym materia-
łom, szczególnie w obrębie cholewki.

Obuwie ochronne 
Bosch –  
nie do zdarcia!



Przegub wielo-
funkcyjny nadaje 
butowi elastycz-
ność

Anatomicznie ukształtowany  
podnosek ze specjalną  
ochroną stopy

Ciepła, lekka i anty-
przebiciowa wkładka 
wewnętrzna z tkaniny 
kevlarowej

Krawędź podeszwy 
zapewnia stabilność 
podczas pracy na 
drabinach

Wyjątkowo odporna  
na ścieranie podeszwa  
z tworzywa PU/TPU

18 | Obuwie ochronne

Wysoki poziom ochrony i komfortu  
Najwyższej jakości obuwie ochronne Bosch jest modne, wygodne 
i bezpieczne – dzięki specjalnym wkładkom tekstylnym i stalowym 
zapobiegającym np. przebiciu przez gwóźdź.Buty są wykonane  
z oddychającego materiału, a podeszwa klasySRC oznacza, że są an-
typoślizgowe, szczególnie na posadzkach ceramicznych i stalowych. 

Buty ochronne wysokie S3 SRC  
WRB S3 Professional
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4 Buty ochronne
wysokie S3 SRC
Wysokiej jakości buty do  
kostki klasy eSD

 ▶ Ochrona antyprzebiciowa z tkaniny kevlarowej  
gwarantuje niską wagę i dobrą izolację termiczną

 ▶ Przegub wielofunkcyjny zapewnia optymalne dopa-
sowanie do stopy, także przy zgiętej podeszwie

 ▶ Klasa ESD oznacza odporność na wyładowania elek-
trostatyczne

Buty ochronne  
wysokie S3 SRC
Buty do kostki odporne  
na działanie wysokich  
temperatur, idealne  
podczas prac  
wymagających klęczenia

5

 ▶ Wysoka trwałość wierzchołka buta, także podczas 
pracy na kolanach dzięki wyprofilowaniu podeszwy  
z materiału PU

 ▶ Odporność podeszwy na działanie wysokich tempe-
ratur przy kontakcie z podłożem o temp. do 300 °C

 ▶ Specjalne wszycie języka zapobiega wnikaniu brudu

Półbuty ochronne S1P SRC
lekkie półbuty

1

 ▶ Ochrona antyprzebiciowa z tkaniny kevlarowej  
gwarantuje niską wagę i dobrą izolację termiczną

 ▶ Lekka podeszwa tłumiąca uderzenia
 ▶ Specjalne wszycie języka zapobiega wnikaniu brudu

(1) Półbuty S1P SRC  
WRSH S1P Professional

(2) Półbuty S1P SRC  
WGSH S1P Professional 

(3) Półbuty S3 SRC  
WRSH S3 Professional

(4) Buty do kostki S3 SRC  
WRB S3 Professional

(5) Buty do kostki S3 SRC  
WGB S3 Professional

Rozmiary 40-46 40-46 40-46 40-46 40-46

2 Półbuty ochronne S1P SRC
Komfortowe półbuty klasy eSD

 ▶ Klasa ESD oznacza odporność na wyładowania 
elektrostatyczne

 ▶ Ochrona antyprzebiciowa z tkaniny kevlarowej  
zapewnia niską wagę i dobrą izolację termiczną

 ▶ Lekka podeszwa odporna na uderzenia

Półbuty ochronne S3 SRC
Komfortowe półbuty klasy eSD
3

 ▶ Ochrona antyprzebiciowa z tkaniny kevlarowej  
gwarantuje niską wagę i dobrą izolację termiczną

 ▶ Przegub wielofunkcyjny zapewnia optymalne dopa-
sowanie do stopy, także przy zgiętej podeszwie

 ▶ Klasa ESD oznacza odporność na wyładowania elek-
trostatyczne

Informacje na temat odzieży roboczej Bosch znajdują się na stronie www.bosch-professional.pl
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Normy bezpieczeństwa obuwia ochronnego – 
przegląd

Wymagania dotyczące obuwia ochronnego jako osobistego wyposażenia ochronnego 
określa obowiązująca w europie norma DIN eN ISO 20345. Norma ta definiuje  
minimalne standardy dla różnych kategorii bezpieczeństwa.

Wszystkie profesjonalne buty ochronne Bosch zostały przebadane przez niezależny 
instytut badawczy pod kątem spełnienia zaleceń tej normy i otrzymały odpowiedni 
certyfikat. Ponadto, obuwie ochronne Bosch posiada także inne elementy wpływające 
na wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu.

Przegląd ważnych kategorii bezpiecznego obuwia*

Kategoria Wymagania
Kategorie SB(I)
Wymagania podstawowe  
(przykłady)

Buty ogólnie: 
▶  Podnoski wytrzymują uderzenia z energią co najmniej 200 J oraz ściskanie  

z siłą co najmniej 15 kN
▶ Właściwości antypoślizgowe
▶  Połączenie pomiędzy górną częścią buta a podeszwą musi wytrzymywać określone 

minimalne siły 

Cholewka i wyściółka:
▶ Minimalna siła rozrywająca 60 N dla części wierzchniej i 15 N dla wyściółki
▶ Właściwości oddychające

Podeszwa:
▶ Grubość podeszwy bez profilu ≥ 6 mm 
▶ Odporność na działanie paliw

Kategoria S1
Wymagania dodatkowe

Jak SB, dodatkowo: 
▶ Zabudowana pięta
▶ Właściwości antyelektrostatyczne
▶ Absorpcja udarów w części piętowej poprzez wytłumienie podeszwy

Kategorie S1P
Wymagania dodatkowe

Jak S1, dodatkowo:
▶ Ochrona antyprzebiciowa

Kategoria S2
Wymagania dodatkowe

Jak S1, dodatkowo:
▶ Ochrona przed przepuszczalnością wody i kontrolowana absorpcja wody

Kategoria S3
Wymagania dodatkowe

Jak S2, dodatkowo:
▶ Ochrona antyprzebiciowa
▶ Profilowana podeszwa

* Przepisy zgodne z EN ISO 20345:2004+AC:2007+A1:2007
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Obuwie ochronne Bosch –  
przegląd oferty

Symbol Obuwie ochronne S1P Obuwie ochronne S3

Półbuty S1P SRC
WRSH S1P  
Professional 

Półbuty S1P SRC
WGSH S1P  
Professional  

Półbuty S3 SRC 
WRSH S3  
Professional 

Buty do kostki  
S3 SRC 
WRB S3  
Professional 

Buty do kostki  
S3 SRC 
WGB S3  
Professional

Anatomicznie ukształtowane pod-
noski z aluminium; rozszerzona 
ochrona i lepsze dopasowanie ● ● ● ● ●
Antypoślizgowa podeszwa 
gwarantuje dobrą przyczepność, 
zwłaszcza na posadzkach cera-
micznych i stalowych ● ● ● ● ●
Tłumiąca uderzenia, komfortowa 
podeszwa zapewnia butom komfort 
użytkowania ● ● ● ● ●
Podeszwa jest odporna na działa-
nie oleju i benzyny

● ● ● ● ●
Krawędź obcasa gwarantuje stabil-
ność podczas pracy na drabinach

● ● ● ● ●
Odporność termiczna do 300 °C: 
buty posiadające takie oznaczenie 
wytrzymują kontakt podeszwy  
z podłożem do temperatury 300 °C ●
Ochrona przed przebiciem gwoź-
dziem wykonana z tkaniny DuPontTM 
KEVLAR® (przetestowano zgodnie  
z normą EN 12568). But jest lekki, 
elastyczny i gwarantuje wysoką 
ochronę przed gorącem/zimnem

● ● ● ●
Ochrona przed przebiciem 
gwoździem wykonana ze stali 
(przetestowano zgodnie z normą 
EN 12568) ●
ESD (Electrostatic discharge) 
gwarantuje, że but w sposób 
kontrolowany odprowadza ładunki 
elektrostatyczne ● ● ●
Wodoodporna cholewka

● ● ●

STEEL

TEXTILE

300 ⁰C

ANTISHOCK

SRC

ALU
ANATOMICAL
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Nazwa produktu Kolor Roz-
miar

Nr art. Stro-
na

Spodnie i koszulki

Sp
od

ni
e

Spodnie z kieszeniami na wkładki nakolannikowe

WKT 010 Professional*

WKT 09 Professional*

WKT 18 Professional*

WKT 05 Professional*

niebieski
niebieski
niebieski
niebieski
niebieski
niebieski
niebieski
niebieski
niebieski
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
szary
szary
szary
szary
szary
szary
szary
szary
szary
beżowy
beżowy
beżowy
beżowy
beżowy
beżowy
beżowy
beżowy
beżowy

82C46
82C48
82C50
82C52
82C54
82C56
82C58
90C50
90C52
82C46
82C48
82C50
82C52
82C54
82C56
82C58
90C50
90C52
82C46
82C48
82C50
82C52
82C54
82C56
82C58
90C50
90C52
82C46
82C48
82C50
82C52
82C54
82C56
82C58
90C50
90C52

0.618.800.201
0.618.800.202
0.618.800.203
0.618.800.204
0.618.800.205
0.618.800.206
0.618.800.207
0.618.800.215
0.618.800.216
0.618.800.225
0.618.800.226
0.618.800.227
0.618.800.228
0.618.800.229
0.618.800.230
0.618.800.231
0.618.800.239
0.618.800.240
0.618.800.249
0.618.800.250
0.618.800.251
0.618.800.252
0.618.800.253
0.618.800.254
0.618.800.255
0.618.800.263
0.618.800.264
0.618.800.273
0.618.800.274
0.618.800.275
0.618.800.276
0.618.800.277
0.618.800.278
0.618.800.279
0.618.800.287
0.618.800.288

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Bojówki

WCT 18 Professional* szary
szary
szary
szary
szary
szary
szary
szary
szary
szary
szary

82C46
82C48
82C50
82C52
82C54
82C56
82C58
90C48
90C50
90C52
90C54

0.618.800.301
0.618.800.302
0.618.800.303
0.618.800.304
0.618.800.305
0.618.800.306
0.618.800.307
0.618.800.314
0.618.800.315
0.618.800.316
0.618.800.317

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Spodnie z kieszeniami zewnętrznymi

WHT 09 Professional* czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny

82C46
82C48
82C50
82C52
82C54
82C56
82C58
90C50
90C52

0.618.800.325
0.618.800.326
0.618.800.327
0.618.800.328
0.618.800.329
0.618.800.330
0.618.800.331
0.618.800.339
0.618.800.340

7
7
7
7
7
7
7
7
7

Wkładki nakolannikowe (para)

WKA 08 Professional szary rozmiar 
uniwer-
salny

0.618.800.A01 7

Nazwa produktu Kolor Roz-
miar

Nr art. Stro-
na

Spodnie i koszulki

Sp
od

ni
e

Szorty z kieszeniami zewnętrznymi

WHSO 010 Professional

WHSO 09 Professional

WHSO 18 Professional

WHSO 05 Professional

niebieski
niebieski
niebieski
niebieski
niebieski
niebieski
niebieski
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
szary
szary
szary
szary
szary
szary
szary 
beżowy
beżowy
beżowy
beżowy
beżowy
beżowy
beżowy

C46
C48
C50
C52
C54
C56
C58
C46
C48
C50
C52
C54
C56
C58
C46
C48
C50
C52
C54
C56
C58
C46
C48
C50
C52
C54
C56
C58

0.618.800.401
0.618.800.402
0.618.800.403
0.618.800.404
0.618.800.405
0.618.800.406
0.618.800.407
0.618.800.413
0.618.800.414
0.618.800.415
0.618.800.416
0.618.800.417
0.618.800.418
0.618.800.419
0.618.800.425
0.618.800.426
0.618.800.427
0.618.800.428
0.618.800.429
0.618.800.430
0.618.800.431
0.618.800.437
0.618.800.438
0.618.800.439
0.618.800.440
0.618.800.441
0.618.800.442
0.618.800.443

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Ka
m

iz
el

ka Kamizelka narzędziowa

WHV 09 Professional czarny
czarny
czarny

S
L
2XL

0.618.800.100
0.618.800.101
0.618.800.102

9
9
9

Ko
sz

ul
ki

T-shirty

WTSI 010 Professional

WTSI 09 Professional

WTSI 05 Professional

niebieski
niebieski
niebieski
niebieski
niebieski
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
beżowy
beżowy
beżowy
beżowy
beżowy

S
M
L
XL
2XL
S
M
L
XL
2XL
S
M
L
XL
2XL

0.618.800.501
0.618.800.502
0.618.800.503
0.618.800.504
0.618.800.505
0.618.800.509
0.618.800.510
0.618.800.511
0.618.800.512
0.618.800.513
0.618.800.517
0.618.800.518
0.618.800.519
0.618.800.520
0.618.800.521

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Koszulki polo

WPSI 010 Professional

WPSI 09 Professional

WPSI 18 Professional

niebieski
niebieski
niebieski
niebieski
niebieski
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
szary
szary
szary
szary
szary

S
M
L
XL
2XL
S
M
L
XL
2XL
S
M
L
XL
2XL

0.618.800.551
0.618.800.552
0.618.800.553
0.618.800.554
0.618.800.555
0.618.800.559
0.618.800.560
0.618.800.561
0.618.800.562
0.618.800.563
0.618.800.567
0.618.800.568
0.618.800.569
0.618.800.570
0.618.800.571

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

* 82C46 to połączenie długości nogawki i obwodu w pasie. Informacje na temat rozmiarów podane są na stronie 24.
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Nazwa produktu Roz-
miar

Nr art. Stro-
na

Obuwie ochronne

B
ez

pi
ec

zn
e 

ob
uw

ie

Obuwie ochronne S1P

Półbuty S1P SRC  
WRSH S1P Professional

40
41
42
43
44
45
46

0.618.800.631
0.618.800.632
0.618.800.633
0.618.800.634
0.618.800.635
0.618.800.636
0.618.800.637

19
19 
19 
19 
19
19
19

Półbuty S1P SRC
WGSH S1P Professional

40
41
42
43
44
45
46

0.618.800.641
0.618.800.642
0.618.800.643
0.618.800.644
0.618.800.645
0.618.800.646
0.618.800.647

19
19 
19 
19 
19
19
19

Obuwie ochronne S3

Półbuty S3 SRC 
WRSH S3 Professional

40
41
42
43
44
45
46

0.618.800.601
0.618.800.602
0.618.800.603
0.618.800.604
0.618.800.605
0.618.800.606
0.618.800.607

19
19 
19 
19 
19
19
19

Buty do kostki S3 SRC 
WRB S3 Professional

40
41
42
43
44
45
46

0.618.800.611
0.618.800.612
0.618.800.613
0.618.800.614
0.618.800.615
0.618.800.616
0.618.800.617

19
19 
19 
19 
19
19
19

Buty do kostki S3 SRC 
WGB S3 Professional

40
41
42
43
44
45
46

0.618.800.621
0.618.800.622
0.618.800.623
0.618.800.624
0.618.800.625
0.618.800.626
0.618.800.627

19
19 
19 
19 
19
19
19

Nazwa produktu Kolor Roz-
miar

Nr art. Stro-
na

Kurtki

Ku
rt

ki

Parka

WPJ 09 Professional czarny
czarny
czarny
czarny
czarny

S
M
L
XL
2XL

0.618.800.133
0.618.800.134
0.618.800.135
0.618.800.136
0.618.800.137

13
13
13
13
13

Pilotka

WFJ 09 Professional

WFJ 18 Professional

czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
szary
szary
szary
szary
szary

S
M
L
XL
2XL 
S
M
L
XL
2XL 

0.618.800.141
0.618.800.142
0.618.800.143
0.618.800.144
0.618.800.145
0.618.800.149
0.618.800.150
0.618.800.151
0.618.800.152
0.618.800.153

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Wiatrówka

WWJ 010 Professional niebieski
niebieski
niebieski
niebieski
niebieski

S
M
L
XL
2XL

0.618.800.104
0.618.800.105
0.618.800.106
0.618.800.107
0.618.800.108

13
13
13
13
13

Kurtka Softshell

WSJ 010 Professional

WSJ 09 Professional

WSJ 18 Professional

niebieski
niebieski
niebieski
niebieski
niebieski
szary
szary
szary
szary
szary
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny

S
M
L
XL
2XL
S
M
L
XL
2XL
S
M
L
XL
2XL

0.618.800.112
0.618.800.113
0.618.800.114
0.618.800.115
0.618.800.116
0.618.800.119
0.618.800.120
0.618.800.121
0.618.800.122
0.618.800.123
0.618.800.126
0.618.800.127
0.618.800.128
0.618.800.129
0.618.800.130

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Kurtka przeciwdeszczowa

WRJ 09 Professional czarny
czarny
czarny
czarny
czarny

S
M
L
XL
2XL

0.618.800.157
0.618.800.158
0.618.800.159
0.618.800.160
0.618.800.161

15
15
15
15
15

O
bu

w
ie

 o
ch

ro
nn

e
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Kurtki, kamizelka i koszulki

Rozmiar S M L XL 2XL

A obwód w klatce piersiowej (cm) 92 100 104 112 116

A obwód w klatce piersiowej (cale) 36 39,5 41 44 45,5

Półbuty i buty do kostki

Rozmiar

EU 40 41 42 43 44 45 46

UK 6½ 7 8 9 10 10½ 11

Spodnie i szorty

Rozmiar C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C54 C56 C58

K/L obwód w pasie (cm) 78 80,5 83 85,5 88 90,5 93 98 103 108

K/L obwód w pasie (cale) 30,5 31,5 32,5 33,5 34,5 35,5 36,5 38,5 40,5 42,5

W przypadku spodni długość nogawki E jest łączona z rozmiarem odzieży, tworząc rozmiar łączony; długość nogawki E = 82 i obwód 
w pasie K/L = 83 dają rozmiar łączony 82C48

A

K

L

E

A  Obwód w klatce piersiowej. Przyłóż centymetr poziomo  
w najszerszym miejscu klatki piersiowej. Wymiar istotny  
w przypadku kurtek/kombinezonów. Przykład: jeśli obwód  
w klatce piersiowej wynosi 102 cm, wybierz kurtkę w rozmiarze 
104 cm (zaokrąglaj zawsze w górę). Jeżeli zamierzasz nosić 
sweter pod kurtką, wybierz rozmiar większy, czyli 112 cm.

K  Obwód w talii (dla niskiego i normalnego stanu).  
Przyłóż centymetr poziomo wokół talii. 

L  Obwód w biodrach. Przyłóż centymetr poziomo wokół bioder. 

E  Długość nogawki. Stojąc bez butów zmierz odległość od kroku 
do podłogi. Normalny rozmiar 82 cm (32"), długi rozmiar  
90 cm (35"). 

Idealne dopasowanie – 
zwróć uwagę na te punkty:



Potrójne szwy: większa wytrzymałość
Odzież robocza Bosch Professional jest przeznaczona dla profesjo-
nalistów, którzy w swojej pracy często znajdują się w sytuacjach 
ekstremalnych. Tkanina, z której są wykonane ubiory musi oferować 
odpowiednią stabilność. Dlatego w naszych spodniach roboczych 
stosujemy potrójne szwy, które gwarantują większą stabilność tkani-
ny. Potrójne szwy gwarantują większą wytrzymałość na rozerwanie 
szwów w miejscach narażonych na wyjątkowe obciążenia  
i wydłużają okres użytkowania produktu.

Öko-Tex®: tkaniny bezpieczne dla użytkowników
Aby zapewnić użytkownikom zdrowie i dobre samopoczucie, wszyst-
kie produkty odzieży roboczej Bosch Professional posiadają certyfikat 
zgodności ze standardem Öko-Tex Standard 100. Certyfikat ten, obej-
mujący wiele różnych właściwości tkaniny, gwarantuje, że chemikalia ani 
substancje szkodliwe dla zdrowia nie przekraczają maksymalnych do-
puszczalnych wartości. Właściwości Öko-Tex® są sklasyfikowane według 
klasy produktów II i są regularnie badane przez Instytut Öko-Tex®.
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Wszystkie produkty odzieży roboczej marki Bosch Professional są opatrzone piktogramami. Piktogra-
my pozwalają uzyskać szybką informację na temat szczegółów oraz cech zakupionych produktów. Tutaj 
znajdziesz krótkie objaśnienie piktogramów.

O
dz

ie
ż 

ro
bo

cz
a

Część ubioru posiada kieszeń na telefon komórkowy, 
zamykaną na rzep lub na suwak.

Te spodnie mają kieszenie na wkładki nakolannikowe wy-
konane z tkaniny CORDURA®, wyjątkowo odpornej na ście-
ranie. Włożenie wkładki nakolannikowej WKA Professional 
chroni kolano przed skaleczeniami i silnym obciążeniem.

Norma EN ISO 343 klasa 3/1/1/2 definiuje właściwości 
chroniące odzież roboczą przed wpływem niekorzystnych 
warunków pogodowych. Pierwsza cyfra oznacza wodosz-
czelność, a druga właściwości oddychające (zawsze od klasy 
1 do 3, przy czym 3 jest najwyższą klasą).

Produkt ma naszytą praktyczną kieszeń na calówkę.
 

Podpinka: Ubiór posiada wyjątkowo lekką, pikowaną pod-
pinkę o dobrych właściwościach termoizolacyjnych. Można 
ją nosić jako okrycie zewnętrzne, okrycie środkowe oraz 
podpinkę. Podpinka jest wykonana z poliestru ze zgrzewa-
ną ultradźwiękowo watą poliestrową.

Potrójne szwy: W tym ubiorze niektóre szwy zostały 
wzmocnione potrójnymi szwami wewnętrznymi w celu za-
gwarantowania wytrzymałości na rozerwanie i wydłużenia 
żywotności.

W danym produkcie jest wszyta kieszeń zewnętrzna, która 
dzięki wzmocnieniu tkaniną CORDURA®-oferuje optymalną 
wytrzymałość i bezpieczeństwo przechowywania.
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Twój dystrybutor:
Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica
tel. +48 74 858 27 00  fax +48 74 858 27 01
eltech@eltech.com.pl  www.eltech.com.pl




